REGULAMENTO DO CIRCUITO FMT BEACH TENNIS 2021
1. DAS COMPETIÇÕES
O Circuito Mineiro de Beach Tennis é composto pelos torneios oficiais da FMT, com as seguintes
classificações: FMT 100, FMT 250, FMT 500, FMT 1000.
A pontuação no ranking estadual será de acordo com o estipulado no item: “DA PONTUAÇÃO”.
O Circuito Mineiro de Beach Tennis 2020 poderá encerrar o ano com um evento “Masters” com a
participação dos melhores do ano. Todos os torneios e competições realizados em MG sejam por
organizadoras de eventos e/ou por qualquer outra organização, deverão obrigatoriamente obter a
homologação da FMT, caso contrário, serão considerados como “não oficiais” e dessa forma não
contemplarão, por exemplo, acesso ao Time FMT da Copa das Federações CBT.
Todas as informações dos torneios do Circuito Mineiro de Beach Tennis serão as contidas nos meios
de comunicação oficiais da FMT, site, redes sociais oficiais. Toda e qualquer comunicação fora esses
meios não serão de responsabilidade da FMT e não terão validade como oficial.
2. DA ELIGIBILIDADE DO JOGADOR
Para participar de competições oficiais de Beach Tennis, o atleta deverá filiar-se a Federação Mineira
de Tênis, estar em dia com o pagamento da taxa anual ou pagar inscrição de “não filiado”.
Para convocação da Copa da Federações CBT, que reunirá as seleções de cada federação participante
de cada categoria, o(a) beach tenista classificado(a), ou seja, que tenha participado no mínimo de 50%
das etapas mais uma etapa, deverá estar obrigatoriamente filiado(a).
O(a) jogador(a) deverá se inscrever respeitando seu nível técnico e idade. Casos de inscrição em uma
categoria abaixo do nível técnico do(a) inscrito(a), sofrerá imediata desclassificação da competição,
sem direito a reembolso do valor de inscrição.
A competência da avaliação do nível técnico, neste caso, será de uma comissão formada pelo Árbitro
Geral, O Diretor do Evento e ao menos 1 (um) representante da FMT.
3. DOS BEACH TENISTAS FILIADOS
Os beach tenistas filiados serão aqueles que optarem por pagar a taxa anual. Estes beach tenistas
poderão se inscrever para participar de qualquer torneio estadual durante o ano.
Para se filiar, o beach tenista deverá fazer seu cadastro no site da Federação Mineira de Tênis e
providenciar seu registro (login e senha) para utilização dos serviços disponíveis no site. Após efetuar
o registro, o beach tenista deverá clicar na palavra FILIAR e estará apto para fazer inscrições nos
torneios estaduais através do site.
4. DA TAXA ANUAL 2021
A Taxa anual da FMT para 2021 será a seguinte, de acordo com a data do pagamento:
a) R$ 75,00 até o dia 30/06/2021
b) R$ 150,00 de 01/07/2021 a 31/12/2021
5. DOS CLUBES/ACADEMIAS FILIADOS

Os Clubes e Academias filiados para o ano de 2021 serão isentos de pagamento.

6. DAS PROVAS
As provas que serão reconhecidas para pontuação no ranking estadual de Beach Tennis, serão as
seguintes:
a) Provas de Simples e Duplas Feminina Profissional:
b) Provas de Simples e Duplas Feminina Amadora A, B, C;
c) Provas de Duplas Feminina Amadora 40+;
d) Provas de Duplas Feminina Amadora sub 14 anos;
e) Provas de Simples e Duplas Masculina Profissional;
f) Provas de Simples e Duplas Masculina Amadora A, B, C;
g) Provas de Duplas Masculina Amadora 40+;
h) Provas de Duplas Masculina Amadora Sub 14 anos;
i) Provas de Duplas Mistas Profissional;
j) Provas de Duplas Mistas Amadoras A, B e C;
k) Duplas Mistas Amadoras 40+;
l) Duplas Mistas Amadoras Sub 14.
Todos os torneios chancelados com categoria amadoras deverão obrigatoriamente ter:
a) Categorias de nível técnico A, B, C nas duplas femininas e masculinas;
b) Categoria por idade 40+ duplas femininas e duplas masculinas;
c) Categoria juvenil, sub 14
d) Todos os torneios chancelados deverão ter a categoria profissional.
As categorias não citadas acima mas que constem nos Regulamentos Seniors e Infantojuvenil poderão
ou não ocorrer, ficando a cargo do promotor decidir juntamente com o Departamento de Beach Tennis
da FMT.
7.

DAS INSCRIÇÕES E SORTEIO DAS CHAVES

a) Registro e Senha: Todos os jogadores devem obter seu ID de acesso e senha para gerar o boleto
bancário e efetuar as inscrições ON-LINE, através do site da Federação Mineira de Tênis. Caso um
jogador nao tenha dupla formada será aceita sua inscrição individual e o Sistema realizará um sorteio
entre todos que se inscreveram nessa situação na mesma categoria.
b) Prazo: Os beach tenistas poderão se inscrever nos torneios até a data limite para inscrição de cada
competição. Somente serão aceitas inscrições através do boleto bancário gerado pelo sistema da
Federação Mineira de Beach Tennis, no site www.fmtenis.com.br. Em hipótese alguma serão aceitas
inscrições fora do prazo estipulado nas informações do torneio.
c) Forma de pagamento: As inscrições dos torneios só serão confirmadas através do pagamento do
boleto bancário, pagamento este que deve ser realizado até a data limite do vencimento. Os boletos
pagos após o vencimento e os depósitos bancários não serão considerados para confirmar a inscrição
dos torneios. Nos casos de feriados bancários coincidirem com as datas limites para as inscrições de
torneios, o boleto deverá ser pago até o último dia útil antes do vencimento indicado no documento.
d) Sorteio e divulgação das Chaves: As chaves dos torneios serão sorteadas até 03 dias antes do
inicio da competição, através do sistema da FMT e a divulgação das chaves e a
programação dos jogos deverá ser feita até 02 dias antes do inicio do torneio (ex: se o inicio do torneio
estiver marcado para 6ª feira, a chave deverá ser divulgada no máximo até a 4ª feira).
e) Número de inscritos: Não haverá, em 2021, número limite de inscritos para compor uma chave.
Na chave de Profissional Masculina e Feminina para torneios com premiação em dinheiro, serão
necessários respectivamente um mínimo de 06 (seis) duplas de beach tenistas Masculina e na Feminina

será necessário 04 (quatro) beach tenistas. Porém, caso não haja número mínimo, o organizador em
conjunto com o arbitro/diretor do torneio e diretor da Federação Mineira de Tênis podem decidir por
realizar a chave, sendo OBRIGATORIO notificar os atletas participantes.
Para os torneios categoria Profissional com premiação em dinheiro, deverá seguir a seguinte
distribuição: 50% Campeão, 25% Vice-Campeão, 12,5% para terceiro e quarto lugar. Em caso de grupo
único, o Campeão ficará com 75% e o Vice-Campeão com 25%.
8. DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO
Em 2021 o pagamento das inscrições nos torneios oficiais, seguirá conforme a relação de valores
abaixo, sendo que jogadores não filiados pagarão R$ 35,00 a mais por inscrição.
O valor da inscrição nas duplas é calculada por indivíduo e segue a mesma diferenciação de filiado e
não filiado
R$ 140,00 Filiado
9. DO NÍVEL TÉCNICO
Os critérios para permanência de um atleta em uma categoria serão de acordo com o seu nível técnico
e resultados do ano anterior Os atletas deverão subir de categoria, segundo os critérios abaixo:
a) Análise do departamento Técnico da FMT;
b) Ficar entre os 8 primeiros colocados no ranking da FMT no ano anterior.
A partir do momento que um atleta disputa um torneio em uma categoria de nível técnico CBT (A, B, C),
o mesmo não pode jogar em uma categoria inferior até a virada do ano, em que mediante solicitação
via Departamento Técnico e aprovação do mesmo poderá descer de nível. Caso o atleta queira subir
de nível técnico deve entrar em contato com a FMT. Os atletas da categoria A, não tem a obrigação de
subir para a categoria Profissional. O Departamento Técnico da FMT poderá promover ou rebaixar o
beach tenista a qualquer momento por critério técnico.
10. DO CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES
O prazo para cancelamento da inscrição é até o sorteio da chave. Todo beach tenista que cancelar sua
inscrição dentro do prazo, poderá solicitar a devolução de parte do valor pago. Não será aceito
cancelamentos após o sorteio das chaves.
Em caso de desistência de 01 jogador, antes do sorteio da chave, será permitido ao parceiro a inclusão
no sorteio a ser feito pelo Sistema entre os jogadores que se inscreveram individualmente para a
categoria em questão ou indicação de outro parceiro para a formação da dupla.
11. DA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
O beach tenista somente terá direito à devolução da taxa de inscrição nos torneios nos seguintes casos:
a) Devolução integral caso não haja o número mínimo de beach tenistas para realização da prova;
b) Devolução integral em inscrição feita em duplicidade na mesma prova;
c) Devolução conforme percentual da tabela abaixo para cancelamento dentro do prazo:
FMT 1000 - 90% do valor da inscrição.
FMT 500 - 75% do valor da inscrição.
FMT 250 - 80% do valor da inscrição.
FMT 100 – 85% do valor da inscrição.
12. DA ELABORAÇÃO DO RANKING ESTADUAL
Serão considerados para a classificação do ranking, todos os resultados do beach tenista no ano de
2021, alcançados em torneios oficiais da FMT, entre 1° de janeiro e 31 de dezembro. O ranking será
individual.

Para fins de convocação para a Copa da Federações da CBT, o ranking será considerado até a data
da realiação do torneio organizado pela CBT.
Para ser convocado, o atleta deverá ter participado da metade das etapas do circuito mais uma etapa,
ou seja, 50% + 1. Além disso, para a convocação serão considerados os 4 (quatro) melhores resultados.
Caso alguma categoria não esteja preenchida, a FMT poderá convocar uma seletiva para formação do
time ou poderá convocar por critério técnico caso não seja possível realização da seletiva.
A FMT convocará automaticamente os dois primeiros colocados de cada categoria levando em conta
os critérios acima e poderá convocar mais 01 (um) ou 02 (dois) atletas por critério técnico, não sendo
obrigatoriedade. Caso os classificados por critério de ranking não possam comparecer ao torneio, a
substituição e convocação de um novo (a) jogador (a) se dará exclusivamente por critério técnico.
13. DOS GRUPOS, PONTUAÇÕES E BÔNUS
Os torneios oficiais da FMT serão classificados em três níveis distintos:
FMT 1000
Torneio com abrangência estadual, realizado e organizado pela Federação Mineira de Beach Tennis,
com limite de 03 eventos no ano de 2020 e com a condição de não poder haver outro torneio no estado
simultaneamente.
FMT 500
Torneio com abrangência macro-regional, realizado e organizado pelos clubes e academias filiadas e
vinculadas, com limite de 02 eventos por região em 2020 e com a condição de não poder haver outro
torneio na mesma região simultaneamente.
FMT 250
Torneio com abrangência micro-regionais, realizado e organizado pelos clubes, e academias filiadas e
vinculadas, com o limite de 06 eventos por região em 2020 não sendo permitido 02 eventos ao mesmo
tempo na mesma região.
FMT 100
Torneio com abrangência municipal, realizado e organizado pelos clubes e academias filiadas e
vinculadas, sem um limite de eventos.
13.1
Tipo de Torneio
FMT 1000
FMT 500
FMT 250
FMT 100

TABELA DE PONTUÇÃO
Campeão
1.000
500
250
100

Vicecampeão
700
350
175
70

Semifinalista
500
245
125
50

Quartas de
final
350
170
90
35

Pontuação
Oitavas de
R16
final
200
100
100
50
50
25
20
10

R32

R64

50
25
10
5

25
13
5
3

1ª
rodada
10
5
2
1

W .O. 1ª
rodada
0
0
0
0

W .O. outras
rodadas
rodada a nte rior
rodada a nte rior
rodada a nte rior
Rodada anterior

a) O beach tenista somente marcará pontos na categoria em que disputar o torneio;
b) Os beach tenistas que perderem por W.O., após a primeira rodada, receberão os pontos da rodada

anterior a sua derrota.
c) Qualquer beach tenista desclassificado por infração ao Código de Conduta, em qualquer prova,
durante um torneio FMT, terá seus resultados de simples e duplas anulados na competição.
d) Os perdedores em 1ª rodada em qualquer torneio FMT marcarão os pontos de acordo com a tabela
de pontuação no ranking estadual. Caso o jogador tenha saído avançado na chave (Bye) e perca o seu
primeiro jogo, também marcará pontos como perdedor de 1ª rodada;
e) Nas provas realizadas pelo sistema "Round Robin", os beach tenistas que não vencerem nenhuma
partida receberão pontos de perdedores de 1ª rodada;
f) Nas provas disputadas em grupo “Round Robin”, os beach tenistas marcarão pontos de acordo com
a sua classificação final, em pontuações correspondentes às de eliminatória simples. Ou seja, 1º

Colocado receberá pontuação de Campeão; 2° de Vice-Campeão; 3° de Semi- Finalista, 4° de Quartas
de Final, e assim sucessivamente.
g) Em provas com fase de grupo + eliminatórias, os jogadores que se classificarem para a segunda
fase levarão pontos de eliminatória simples e os jogadores que ganharem ao menos uma partida, mas
que não se classificarem, levarão pontos de disputa de grupos.
h) A premiação em dinheiro a menores de idade, deverá ser paga somente aos pais ou responsáveis
legais.

i) Compete única e exclusivamente a FMT a definição da graduação de toda e qualquer competição
estadual. Para isso, serão levados em consideração, ainda que com certa flexibilidade, os seguintes
critérios, conforme tabela abaixo:
14. DA COMPOSIÇÃO DAS CHAVES
Os grupos serão montados de acordo com a quantidade de duplas inscritas
a) 3 a 5 duplas: todos contra todos (Round Robin)
b) 6 duplas: 2 grupos de 3 duplas
c) 7 duplas: 2 grupos (1 grupo de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas)
d) 8 duplas: 2 grupos de 4 duplas
e) 9 duplas: 3 grupos de 3 duplas
f) 10 duplas: 3 grupos (2 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas)
g) 11 duplas: 3 grupos (1 grupo de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas)
h) 12 duplas: 4 grupos de 3 duplas
i) 13 duplas: 4 grupos (3 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas)
j) 14 duplas: 4 grupos (2 grupos de 4 duplas e 2 grupos de 3 duplas)
k) 15 duplas: 5 grupos (5 grupos de 3 duplas)
l) 16 duplas: 5 grupos (4 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas)
m) 17 duplas: 5 grupos (3 grupos de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas)
n) 18 duplas: 6 grupos de 3 duplas
o) 19 duplas: 6 grupos (5 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas)
p) 20 duplas: 6 grupos (4 grupos de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas)
q) 21 duplas: 7 grupos de 3 duplas
r) 22 duplas: 7 grupos (6 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas)
s) 23 duplas: 7 grupos (5 grupos de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas)
t) 24 duplas: 8 grupos de 3 duplas
u) 25 duplas: 8 grupos (7 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas)
v) 26 duplas: 8 grupos (6 grupos de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas)
w) 27 duplas: 9 grupos de 3 duplas
x) 28 duplas: 9 grupos (8 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas)
y) 29 duplas: 9 grupos (7 grupos de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas)
z) 30 duplas: 10 grupos de 3 duplas
aa) 31 duplas: 10 grupos (9 grupos de 3 duplas e 1 grupo de 4 duplas)
bb) 32 duplas: 10 grupos (8 grupos de 3 duplas e 2 grupos de 4 duplas)
cc) 33 duplas: 11 grupos de 3 duplas
dd) 34 duplas: 11 grupos (10 grupos de 3 e 1 grupo de 4)
ee) 35 duplas: 11 grupos (9 grupos de 3 e 2 grupos de 4)
ff) 36 duplas: 12 grupos de 3
gg) 37 duplas: 12 grupos (11 grupos de 3 e 1 grupo de 4)
hh) 38 duplas: 12 grupos (10 grupos de 3 e 2 grupos de 4)
ii) 39 duplas: 13 grupos de 3
jj) 40 duplas: 13 grupos (12 grupos de 3 e 1 de 4)
kk) 41 duplas: 13 grupos (11 grupos de 3 e 2 de 4)
ll) 42 duplas: 14 duplas de 3
mm) 43 duplas: 14 grupos (13 grupos de 3 e 1 grupo de 4)
nn) 44 duplas: 14 grupos (12 grupos de 3 e 2 grupos de 4)
oo) 45 duplas: 15 grupos de 3
pp) 46 duplas: 15 grupos (14 grupos de 3 e 1 grupo de 4)
qq) 47 duplas: 15 grupos (13 grupos de 3 e 2 grupos de 4)

rr) 48 duplas: 16 grupos de 3
ss) 49 duplas: 16 grupos (15 grupos de 3 e 1 grupo de 4)
tt) 50 duplas: 16 grupos (14 grupos de 3 e 2 grupos de 4)
uu) 51 duplas: 17 grupos de 3
vv) 52 duplas: 17 grupos (16 grupos de 3 e 1 grupo de 4)
ww) 53 duplas: 17 grupos (15 grupos de 3 e 2 grupos de 4)
xx) 54 duplas: 18 grupos de 3
yy) 55 duplas: 18 grupos (17 grupos de 3 e 1 grupo de 4)
zz) 56 duplas: 18 grupos (16 grupos de 3 e 2 grupos de 4)
aaa)57 duplas: 19 grupos de 3
bbb) 58 duplas: 19 grupos (18 grupos de 3 e 1 de 4)
ccc) 59 duplas: 19 grupos (17 grupos de 3 e 2 de 4)
ddd) 60 duplas: 20 duplas de 3
eee) 61 duplas: 20 grupos (19 grupos de 3 e 1 grupo de 4)
fff) 62 duplas: 20 grupos (18 grupos de 3 e 2 grupos de 4)
ggg) 63 duplas: 21 grupos de 3
hhh) 64 duplas: 21 grupos (20 grupos de 3 e 1 grupo de 4)
iii) 65 duplas: 21 grupos (19 grupos de 3 e 2 grupos de 4)
jjj) 66 duplas: 22 grupos de 3
kkk) 67 duplas: 22 grupos (21 grupos de 3 e 1 grupo de 4)
lll) 68 duplas: 22 grupos (20 grupos de 3 e 2 grupos de 4)
mmm) 69 duplas: 23 grupos de 3
nnn) 70 duplas: 23 grupos (22 grupos de 3 e 1 grupo de 4)
ooo) 71 duplas: 23 grupos (21 grupos de 3 e 2 grupos de 4)
ppp) 72 duplas: 24 grupos de 3`
A quantidade de vagas modalidades será definida pelo organizador juntamente com departamento de
Beach Tennis da FMT. Caso tenham mais duplas inscritas do que o número de vagas disponíveis no
torneio, haverá um “corte”, limitando a apenas a quantidade de vagas disponíveis. Para a aceitação
será levado em conta os seguintes critérios:
1º Soma do ranking dos atletas que compõe a dupla (Caso apenas um atleta da dupla tenha ranking, a
soma será zerada)
2º Que os 2 atletas da dupla sejam filiados adimplentes (no ato da inscrição)
3º Que 1 atleta da dupla seja filiado adimplente (no ato da inscrição) com ranking e o outro atleta da
dupla não seja filiado adimplente.
4º Que 1 Atleta da dupla seja filiado Adimplente (no ato da inscrição) e 1 atleta da dupla não seja filiado
Adimplente.
5º Que os 2 atletas das duplas não sejam filiados adimplentes.
Se após aplicação de qualquer um dos critérios (exceção do 1º critério) permanecer ainda um número
de duplas empatadas superior ao número de vagas disponíveis será procedido um sorteio pelo
departamento técnico da FMT entre estas duplas.
15. DOS CABEÇAS DE CHAVES
Os cabeças de “chave” de cada grupo serão escolhidos pelo ranking individual, na modalidade
simples, e pela soma dos rankings da dupla, nas categorias em duplas.
Os melhores rankings serão os cabeças de “chave e terão prioridade para integrar os grupos de
menor números de atletas ou duplas.
15.1 Fase Eliminatória
Os atletas classificados da fase de grupos para a fase eliminatória, serão ordenados como cabeças
de chaves seguindo os critérios abaixo:
a) Caso todos os grupos tiverem o mesmo número de dupla:
1º Maior número de vitórias;

2º
3º
4º
5º

Melhor saldo de sets;
Melhor saldo de games;
melhor ranking;
sorteio.

Caso os grupos tenham números diferentes de duplas:
1º sets average*;
2º games average*;
3º melhor ranking;
4º sorteio.
*Soma dos games/sets ganhos divididos pelos games/sets jogados (soma dos resultados de
todos os jogos do grupo) EX: 6X4, 6/10 = 0,6
O segundo classificado do grupo vai para sorteio, não podendo ficar posicionado do mesmo lado
da chave da dupla que esteve no mesmo grupo na fase anterior.
Ex.: 1º A x 2º A. Caso aconteça, o sorteio é refeito.
CRITÉRIOS DE DESEMPATE
No caso de empate na pontuação dos grupos realizados, a definição das posições será determinada
observando-se os seguintes critérios, pela ordem:
Empate com 2 duplas/atletas`
a) Confronto direto.
Empate com 3 duplas / atletas
a) Saldo de sets;
b) Saldo dos games;
c) Game average*;
d) Sorteio
*Soma dos games ganhos divididos pelos gamos jogados (soma dos resultados de todos os jogos do
grupo) EX: 6x4, 6/10 = 0,6
Se em qualquer momento da aplicação dos critérios de desempate, ocorrer empate entre apenas
duas duplas, será decidido no confronto direto.
As disputas serão ordenadas da seguinte maneira:
a) Até 5 duplas, será campeão quem tiver vencido mais partidas;
b) De 6 a 8 duplas classificam os 2 primeiros de cada grupo para a semifinal;
c) De 9 a 48 duplas, classificam as duas primeiras duplas de cada grupo para jogar a chave
eliminatória;
d) De 49 a 72 duplas, classifica a primeira duplas de cada grupo para jogar a chave eliminatória
16. DO FORMATO DE DISPUTA
CATEGORIA PROFISSIONAL
A categoria profissional será disputada em chave eliminatória, com exceção de quando inscrita até 7
duplas, onde será disputado em grupo (Round-Robin). Joga-se melhor de 3 sets, em caso de empata
1-1 um match tie-break de 10 pontos será jogado. No set, quando houver empate em 6-6 joga-se um
tie-break até 7 pontos.
As modalidades simples e mistas deveram ser disputadas em chave eliminatória caso o número de
inscritos for maior do que 7 atletas/duplas. Joga-se melhor de 3 short sets, sets até 4 games, em caso
de empate em 3x3, joga-se um tie-break até 7 pontos. Em caso de empate em sets 1-1, o terceiro set
será disputado em match tie-break até 10 pontos. Todos os games serão disputados no sistema NOAD (Sem Vantagem).
CATEGORIA AMADORAS

Todas as categorias amadoras
O sistema de disputa em categorias amadoras A, B, C, sub 14 e 40+. Será definido pelo número de
inscritos, não será realizado nenhuma categoria com menos de 3 duplas inscritas.
As categorias duplas masculina e femininas deverão ser disputadas em grupo, sendo que se o
número de duplas inscritas for maior que 47, irão se classificar 1 (uma) dupla por grupo, se o número
de inscritos for menor, classificarão 2 duplas para a fase eliminatória.
A forma de disputa será diferente da fase de grupo e da fase eliminatória:
A) Fase de Grupos: um set de até 6 games, havendo empate em 6-6 tie-break de 7 pontos
B) Fase Eliminatória: Melhor de 3 short sets (até 4 games), caso empate em 3x3 será disputado um
tie-break até 7 pontos, em caso de empate em sets em 1-1, o terceiro set será disputado um match
tie-break até 10 pontos.
As categorias amadoras mistas serão disputadas em melhor de 3 short sets (até 4 games) havendo
empate em 3x3 será disputado um tie-break, no caso de empate em sets (1x1) o jogo será decidido
em um match tie-break, até 10 pontos, quando o número de duplas inscritas for maior que 7 duplas
será a categoria acontecerá em eliminatória simples, caso contrário será feito em grupos no sistema
Round Robin.
As categorias amadoras simples seguirão o mesmo padrão das duplas mistas, porém os jogos serão
definidos em um set, havendo empate em 5x5 o set vai a 7 e empate em 6x6 será jogado um tie-break
até 7 pontos.
Em todas as categorias amadoras os games serão disputados no sistema NO-AD (sem vantagem).
O Árbitro Geral terá autonomia para decidir pela mudança do formato de disputa em casos extremos
como condições climáticas, falta de luz, número incompatível de quadras em relação ao número de
inscritos, etc.
17. DA ARBITRAGEM
A arbitragem dos torneios ficará a cargo de um Árbitro Geral, sendo assessorado por árbitros auxiliares,
todos designados ou credenciados pela FMT, nos casos de torneios FMT 1000 e 500.
Para os torneios FMT 250 e FMT 100 as equipes de arbitragem serão indicadas pelo próprios clubes e
academias promotoras e serão aprovadas pelo Departamento de Arbitragem da FMT. Os auxiliares
atuarão de fora da quadra, observando os jogos, e quando solicitados, darão a decisão de acordo com
os procedimentos aprovados pela FMT para jogos sem juiz de cadeira.
O árbitro designado como Árbitro Geral, para uma sede secundária (quando houver), terá total
autonomia para quaisquer decisões referentes aos jogos nessa sede.
18.
DAS REGRAS DE BEACH TENNIS, REGULAMENTOS e CÓDIGO DE
CONDUTA
As Regras de Beach Tennis e o Regulamento para Torneios Estaduais serão aplicados para
quaisquer situações não detalhadas nesse regulamento. Será aplicado o Código de Conduta para
Torneios Nacionais vigente.
Todo o atleta ao realizar a sua inscrição em qualquer torneio oficial ou supervisionado tecnicamente
pela FMT, declara ter total conhecimento das regras do esporte e automaticamente aceita e se
submete a este regulamento e normas oficiais.
Todo atleta ao fazer sua inscrição em qualquer torneio oficial ou supervisionado tecnicamente pela
FMT, atesta que está apto a participar do torneio e assegura ter condições físicas e psicológicas,
sendo responsável pelos atos ou consequências da sua participação nos torneios.

Todo o atleta ao fazer sua inscrição em qualquer torneio oficial ou supervisionado tecnicamente pela
FMT, sede o seu direito de imagem ao torneio, ao organizador e à FMT.
Nos torneios da FMT os árbitros aplicarão o Código de Conduta utilizado pela Confederação Brasileira
de Beach Tennis, não descritas nesse regulamento.
19. DOS JOGOS
Os jogos poderão ser realizados a partir das 07h30 em torneios da FMT;
O tempo de aquecimento não poderá ultrapassar os 5 minutos;
A troca de lados não poderá ultrapassar o tempo de 1 minuto e 30 segundos, exceto ao término de
cada set quando o tempo será de 2 minutos;
Não é permitido receber instruções na quadra, ou fora dela, em nenhum momento durante a partida.
Não serão permitidos jogos entre 24h00min e 07h00min. Em casos extremos (condições climáticas,
grandes atrasos dos jogos, etc), caberá ao Árbitro Geral a decisão de ultrapassar esses horários;
Toda partida suspensa ou adiada por motivo de força maior (chuva, falta de energia elétrica, etc.) terá
seu prosseguimento respeitando-se a contagem e posição em que foi interrompida;
20. DA PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS E COMPARECIMENTO
A programação dos jogos deverá ser elaborada pelo Árbitro Geral logo após o sorteio das chaves ser
realizado pelo sistema FMT.
A programação dos jogos também deverá ser disponibilizada no clube/academia sede, sendo
responsabilidade do organizador a atualização diária das programações no clube/academia.
De acordo com o divulgado na programação dos jogos, todos os jogos serão chamados da "Sala de
Arbitragem", através de sistema de som e haverá tolerância de 15 minutos para a apresentação do
beach tenista na quadra, a partir da chamada do jogo;
Será declarado perdedor o beach tenista que não se apresentar na quadra, após esse período de
tolerância. Não havendo o comparecimento dos dois beach tenistas, ambos serão declarados
perdedores por W.O.
O beach tenista deverá confirmar sua presença no local destinado para este fim, porém, a chamada do
jogo não está vinculada a este procedimento (dar presença).
21. DO TEMPO DE DESCANSO ENTRE OS JOGOS
Os torneios estaduais, bem como os demais torneios que terão seus resultados sendo considerados
para o Ranking estadual e Ranking regional, deverão seguir os tempos mínimos de descanso entre os
jogos, nos casos onde o beach tenista terá mais de um jogo no mesmo dia:
a) 5 minutos em disputa de fase de grupos;
b) 60 minutos, em disputa melhor de 3 sets;
c) 90 minutos, se a partida anterior tiver duração superior a 1h30min
O intervalo entre dois jogos de duplas pode ser reduzido, a critério do Árbitro Geral.
22. DO ATENDIMENTO EM QUADRA (FISIOTERAPEUTA)
Durante os torneios estaduais, o atendimento em quadra, durante a partida, será feito somente por
fisioterapeutas do torneio, seguindo os procedimentos aprovados pela Federação Internacional de
Beach Tennis.
O atendimento em quadra durante a partida tem como objetivo tentar melhorar a condição apresentada
pelo beach tenista, para que este possa terminar o jogo. Nos casos de contusões mais graves ou
doença, é responsabilidade do beach tenista todo e qualquer custo para algum tratamento que seja
necessário. A organização prestará o atendimento ao beach tenista quanto ao encaminhamento à
clínica especializada. A FMT recomenda que os beach tenistas inscritos nos torneios estaduais tenham
seus próprios Convênios Médicos.

23. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA
O beach tenista poderá ser penalizado administrativamente (suspensão) por qualquer infração ao
Código de Conduta durante o torneio não só nas quadras, como também em hotel, dependências do
clube, transporte, restaurante, etc. O relatório final do Árbitro Geral será analisado para todos os casos.
Na fase de grupos, caso haja um perdedor por W.O., a dupla perdedora estará automaticamente
desclassificada da categoria e todos os jogos realizados pela dupla serão zerados. Por exemplo: se
existiam 4 duplas no grupo este grupo passará a contar com apenas 3 duplas.
24. DO DIRETOR DO TORNEIO
O Diretor do Torneio é o responsável pela organização do campeonato. Sua função é a de responder
por todos os itens obrigatórios necessários ao bom andamento do torneio.
25. DA VALIDADE DOS JOGOS TERMINADOS
Todo jogo efetivamente terminado, independentemente de ter sido realizado de acordo com os itens
descritos neste regulamento será considerado válido. É de responsabilidade dos beach tenistas o
conhecimento das regras e nenhum jogador poderá alegar seu desconhecimento para solicitar
cancelamento de qualquer partida efetivamente terminada.
26. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos não previstos neste regulamento serão resolvidos pelo Árbitro Geral juntamente
com o representante da FMT caso esteja presente ao evento ou em consulta ao Departamento
Técnico.

